
 

Wycieczka szubioskich licealistów do Trójmiasta 

15 i 16 września, w ramach realizacji projektu „Chemiczne inspiracje”, dofinansowanego 
przez Zarząd Powiatu Nakielskiego, uczniowie I Liceum ogólnokształcącego im. S. 
Wyspiaoskiego w Szubinie uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta.  
Swoją podróż rozpoczęli od wizyty w Centrum Nauki Experyment w Gdyni, gdzie mogli 
obserwowad zjawiska zachodzące w przyrodzie. Obserwowali m.in. tworzenie się fal i wirów 
w wodzie, porównywali natężenia dźwięków pochodzących z różnych urządzeo, mogli 
poleżed na łóżku fakira czy skorzystad ze strefy relaksu muzyką i światłem, podwiczyd 
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sprawdzid biologiczny wiek i kondycję 
swego ciała. Kolejnym miejscem, które odwiedzili, było Muzeum Bursztynu w Gdaosku, w 
którym poznali warunki tworzenia się bursztynu oraz okoliczności powstawania inkluzji. 
Następie udali się do „Muzeum Iluzji De Ja Vu”, czyli interaktywnego gdaoskiego muzeum 
złudzeo optycznych i iluzji, w którym nic nie było takie, jak się wydawało.  
Drugi dzieo wycieczki licealiści rozpoczęli spacerem po gdaoskiej starówce – zwiedzili ulicą 
Długą i Nowy Targ, podziwiali fontannę Neptuna, Dwór Artusa, budynek Poczty Polskiej, 
pomnik Obrooców Poczty Polskiej i Bazylikę Mariacką.  
Następnie udali się do Muzeum II Wojny Światowej, które zadziwia nie tylko eksponatami, 
ale także swoją architekturą. Wystawa obejrzana przez uczniów została podzielona na 3 bloki 
narracyjne – „Droga do wojny”, „Groza wojny” i „Długi cieo wojny”. Ponad 2 tysiące 
eksponatów i około 240 stanowisk interaktywnych pozwalają zobaczyd wojnę nie tylko z 
polskiej perspektywy, ale także z punktu widzenia Europy i świata. Archiwalne dokumenty, 
filmy i wspomnienia dają możliwośd lepszego poznania codziennego wojennego życia 
zwykłych ludzi i piekła, przez które przeszli. 
Kolejnym miejscem, które odwiedzili uczniowie, była Archikatedra w Oliwie, gdzie znajdują 
się aż trzy instrumenty: słynne organy wielkie, organy w transepcie oraz pozytyw - niewielki 
instrument w łuku nawy bocznej. Możliwości tych instrumentów licealiści podziwiali w 
trakcie koncertu organowego. 
Wycieczka zakooczyła się spacerem po sopockim molo.  
                                              

A.Marchlewska, A.Kasprzak 


